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งานเพ่ือ
การศึกษา

เยาวชน
ขาดโอกาส

โครงการ ทุนการศึกษา
“ส่งน้องเรยีน สร้างเด็กดี” 
ช่วยเหลือเยาวชนขาด
โ อ ก า ส ใ ห ้ ไ ด ้ ร ั บ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
ม.1- 6 หรือเทียบเท่า

ช่วยเหลือเด็กขาดโอกาส
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทุนการศึกษาที่มอบทั้งสิ้น

66.4 ล้านบาท

มีจ านวนนักเรียนทุน
ที่อยู่ในความดูแล

9,120 คน

อัตราคงอยู่ของนักเรียนทุน

79.1%
*รับทุนตั้งแต่ ม. 1 และยังเรียนอยู่จนถึง ม. 6/ ปวช. 3

โอนทุนการศึกษา

เทอม 1 99.1%
เทอม 2* 87.8%

*ภาคเรียนท่ี 2 เริ่ม 1 ธ.ค. 63 และยัง
ไม่สิ้นสุดภาคเรียน ยังมีการโอนทุน
ส าหรับภาคเรียนท่ี 2/63 ต่อ ระหว่าง 
ม.ค. – เม.ย. 64
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• ชมรมนักเรียนทุนยุวพัฒน์ เพื่อดูแลประคับประคองนักเรียน
ทุนในโรงเรียนผ่านกระบวนการเล่น การลงมือปฏิบัติและ
กระบวนการกลุ่มในคาบชุมนุมฯ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 14 โรงเรียน ครูแกนน า 18 คน นักเรียนแกนน า 
43 คน และมีนักเรียนในชุมนุม 337 คน

การดูแลนักเรยีนทนุ

ผลการประเมนิตนเองของนกัเรยีนในชมุนมุฯ
(จ านวนผู้ตอบ Pre-test 207 คน Post-test  165 คน) 

การรู้จักตนเอง / ตระหนักรู้ในตนเอง

การเห็นคุณค่าในตนเอง

การคิดตัดสินใจและแก้ไขปญัหา

การตั้งเป้าหมายในชีวิต

2.91

2.87

2.73

2.79

2.94

2.84

2.70

2.70

Pre-test Post-test
คะแนนเต็ม 4

• นักเรียนทุนได้รับการติดตามจากการ
โทรพูดคุยและเยี่ยมติดตามที่โรงเรียน 
5,024 คน คิดเป็น 55% ของนักเรียน
ทั้งหมด (ข้อมูล พ.ย.63)

2.72
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อดีตนกัเรยีนทนุทีส่ิน้สดุการรบัทนุนานกวา่ 1 ปี ในวนันีเ้ป็นอย่างไร?

• มูลนิธิฯ ได้ส ารวจแบบสอบถามในกลุ่มอดีตนักเรียน
ทุนที่สิ้นสุดการรับทุนไปแล้วนานกว่า 1 ปี เมื่อเดือน
ตุลาคม 2563 มีจ านวนผู้ตอบกลับและยินยอมให้
เปิดเผยข้อมูล 942 คน โดยมีสถานะ ดังนี้

กลุ่มอายุที่ตอบแบบส ารวจ
25 ปี และน้อยกว่า 66.7%
26-30 ปี 18.5%
30 ปีขึ้นไป 14.8%

โอกาสทางการศึกษา 
สร้างโอกาสในชีวิต...

จากจุดเริ่มต้นที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา ในวันนี้น้องๆ หลายคนมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง  ได้มีโอกาสเรียนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและต่อยอดโอกาสในชีวิตของตนเองไปสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น และหลายคนได้ท า
ตามความฝันประกอบอาชีพที่สุจริต มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถเลี้ยงดูครอบครัวและช่วยเหลือ
สังคมในบางโอกาส 

วุฒกิารศกึษาทีไ่ดร้บั ณ วันทีส่ ารวจ

สถานะปัจจุบันของอดีตนักเรียนทุน
ท างานประจ า 49.4%
ท างานและเรียนไปด้วย 42.3%
อื่นๆ

8.4%

ได้รับโอกาส
ทางการศึกษา

นางสาว ศรินทิพย์ ห่อโอทิพย์
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ จ.จันทบุรี

“ในวันนี ้ฉ ันได้เร ียนจบปริญตรี ในคณะ
วิศวกรรมศาสตรท์ีฉ่นัใฝฝ่นั และได้ท างานใน
องค์กรที่ดี ท าให้ฉันสามารถดูแลครอบครัว
ของฉันได้ และนอกจากนั ้นการที ่ฉันเคย
ได้รับโอกาส เมื่อฉนัมีโอกาสที่จะเป็นผู้ให้บ้าง 
ฉันก็พร้อมที ่จะแบ่งปันอย่างเต็มใจ เช่น 
บริจาคทุนให้กับน้องที่โรงเรียนเบญจมราชู
ทิศ จังหวัดจันทบุรี ในฐานะศิษย์เก่า และการ
ร่วมสมทบทุนบริจาคต่างๆ ฉันอยากมีส่วน
ร่วมในการส่งต่ออุดมการณ์ที่ดีอย่างที่ฉัน
เคยได้รับมา”

กลุ่มอาย ุ25 ปี และนอ้ยกวา่ (จ านวน 377 คน จาก 628 คน ) ส่วนใหญ่
ก าลังศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและอาชีวะศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัย
• ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
• บริหารธุรกิจและบัญชี
• วิศวกรรมศาสตร์

ระดับ ปวส./ อนุปริญญา
• พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ
• อุตสาหกรรม
• คหกรรม

คณะ/สาขาที่นักเรียนทนุนิยมเรียนตอ่

55%

81%
88%

41%

16%
10%

4% 3% 2%

อายุ 25 ปีและน้อยกว่า* 26-30 ปี มากกว่า 30 ปี

ปวส./ ปริญาตรี หรือสูงกว่า ม.6/ ปวช. 3 ต ่ากว่า ม.6 หรือ ปวช.3

*กลุ่มอายุ 25 ปีและน้อยกว่า 60% ก าลังศึกษาต่อในระดับ ปวส./ปริญญาตรี
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3 ล าดบักจิกรรรมเพือ่ชว่ยเหลอืสงัคม
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

396 378 249

ปฎิบัติตามระเบียบ
สังคม/ซื่อสัตย์/มี
น ้าใจ/ไม่ท าให้ผู้อื่น
เดือดร้อน

ร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์

จัดหา/บริจาค
ทุนทรพัยห์รือ
สิ่งของ

จ านวน (คน)

ช่วยเหลือสังคม
ตามโอกาส

รายไดต้อ่เดอืน

นาย ไตรภพ คงเสน 
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ จ.พัทลุง

“…หากในตอนที่ผมอยู่ประถมและไม่ได้รับ
ทุนจากมูลนิธิยุวพัฒน์อนาคตของผมก็คง
จะออกจากเส้นทางการศึกษาและออกไป
ช่วยเหลือครอบครัวท างานหาเงินเลี้ยงชีพ
และคงไม่มีโอกาสได้รับราชการ...ตอนนี้ผม
ได้เป็นข้าราชการครูบรรจุโรงเรียนสตรี
พัทลุงเป็นโรงเรียนในจังหวัดที่ผมอยู่

นับว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นอย่างมากในชีวิตผม
และในทุกวันนี้ผมมีโอกาสจะตอบแทนเพื่อน
มนุษย์ ถึงแม้จะไม่ได้ตอบแทนด้วยก าลัง
ทรัพย์แต่ก็ได้ตอบแทนโดยการช่วยต่อชีวิต
เพื ่อนมนุษย์นั ่นคือผมได้มีโอกาสบริจาค
เกล็ดโลหิตเป็นประจ า …และหากผมมีก าลัง
ทรพัยเ์พยีงพอผมมคีวามยนิดเีป็นอย่างยิ่ง
ที่จะส่งต่อโอกาสดีๆแบบที่ผมได้รับนี้ให้กับ
รุ่นน้องของทางมูลนิธิยุวพัฒน์ในโอกาสที่
เหมาะสม”

การประกอบอาชพี

สามารถเลี้ยงดู
ตนเองและ
ครอบครัว

47%

39%

12%

7%

5%

1%

36%

40%

9%

4%

11%

7%

ข้าราชการ พนักงาน …

พนักงาน/ลูกจ้างเอกชนรายเดือน

ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว

เกษตรกร/ประมง

รับจ้างทั่วไป

พนักงาน/ลูกจ้างเอกชนรายวัน

26-30 ปี มากกว่า 30 ปี ขึ้นไป

ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

มีทางเลือกใน
ชีวิตประกอบ
อาชีพต่างๆ

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

48%

22%

35%
27%

13%

24%

5%

27%

25 - 30 ปี มากกว่า 30 ปี 

≤ 15,000 บาท/เดือน 15,001 – 20,000 บาท/เดือน

20,001 – 30,000 บาท/เดือน มากกว่า 30,000 บาท/เดือน

80% 78%
43%
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82

43

33

33

29

60

81

42

33

33

26

60

77

48

21

9

12

7

ทุนการศึกษา

ห้องเรียนดิจิทอล คณิต/วิทย์ ระบบ 

Learn Education

ครูผู้น าการเปล่ียนแปลง

ห้องเรียนดิจิทอล อังกฤษ ระบบ 

Winner English

แนะแนวอาชีพ

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน 

ปี 61 ปี 62 ปี 63

หมายเหต:ุ นักเรียนที่ใช้เครื่องมือจะทับซ้อนกันและเป็นกลุ่นนักเรียนมัธยมต้นเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นเครื่องมือ Winner English 
ที่มีนักเรียนชั้น ป.3 – ป.6 ที่ ไดใ้ช้เครื่องมือด้วย

พัฒนาการเร ียนการ
สอน ลดความเหลื่อมล ้า
ทางการศึกษา

โครงการร้อยพลัง
การศึกษา 

• มีโรงเรียนในเครือข่ายร้อยพลังฯ ทั้งหมด 85 โรงเรียน และมีจ านวนนักเรียน
ที่ได้รับประโยชน์รวม 15,481 คน

• ชะลอการขยายเครื่องมือเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ร่วม
ถึงความพร้อมของโรงเรียนในด้านต่างๆ 

• โรงเรียนในเครือข่ายฯ ส่วนใหญ่จะมีเครื่องมืออย่างน้อยจ านวน 3 เครื่องมือ

งานเพ่ือ

พัฒนา
เยาวชน

ภาพรวมความคืบหน้าโครงการร้อยพลังการศึกษาในปี 2563

82

84

85

ปี 61 ปี 62 ปี 63

จ านวน โรงเรียน

จ านวนนักเรียน
ที่ได้รับประโยชน์

ปี 61/62
กว่า 15,000 คน

ปี 63
15,481 คน

ห้องเรียนดิจิทัล คณิต/วิทย์ 
ระบบ Learn Education

จ านวนโรงเรียนทีใ่ชเ้ครือ่งมอืตา่งๆ ของโครงการฯ

จ านวน โรงเรียน

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในโรงเรียน

ห้องเรียนดิจิทัล อังกฤษ
ระบบ Winner English

ครูผู้น าการเปล่ียนแปลง
สอนวิชา คณิต วิทย์ และ อังกฤษ

ครูแนะแนวรุ่นใหม่
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เข้าถึงการศกึษา 
“ทุนการศกึษา”

2 

1,576 
1,721 

162 
49 19 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

มอบทุนการศึกษาและ
ดูแลนักเรียนทุนให้อยู่ใน
ระบบจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

จ านวนนักเรียน
ที่ยังคงเรียนอยู่ทัง้หมด

3,529 คน 

จ านวน (คน)

จ านวนนักเรียนทุนในโรงเรียนเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา
แยกตามชั้นเรียน

82 โรงเรียน 

ในโรงเรียนเครือข่ายฯ

อัตราคงอยู่ 

96.5 %

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563
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การวัดผลด้านวิชาการ
ว ิ ช า ค ณ ิ ต ศ า ส ต ร์
ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์  แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 
1/63 จากการเรียนผ่าน
ระบบ Learn Education 
/ Winner English และ
การสอนโดยครู ทีช ฟอร์ 
ไทยแลนด์ 

คุณภาพการศกึษา

ค ะ แนนสอบก ่ อน แล ะหล ั ง เ ร ี ย น ใ น ว ิ ช า
ภาษาองักฤษ จากการเรียนผ่านระบบ  Winner 
English อัตราการเพิ่มขึ้นของคะแนนสอบหลัง
การใช้งานระบบ 22%

คะแนนสอบท้ายบทใน วิชาคณิตศาสตร์และวิชา
วิทยาศาสตร์  จากการเรียนผ่านระบบ Learn 
Education

41%

21%

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ภาคเรียนที่ 1/63

ภาคเรียนที่ 1/63

คะแนนสอบก่อนและหลังเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สอนโดยครูทีช 
ฟอร์ ไทยแลนด์ อัตราการเพิ่มขึ้นของคะแนนสอบ
หลังการเรียน 17% 26% และ 34% ตามล าดับ

30% 30% 31%
35% 38% 42%

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ก่อนเรียน หลังเรียน

17% 26% 34%

หมายเหตุ: วิชาคณิตศาสตร์มีโรงเรียนท่ีใช้ระบบท้ังหมด
39 โรงเรียน ผลคะแนนสอบท้ายคาบท่ีแสดงจ านวน 32
โรงเรียน วิชาวิทยาศาสตร์มีโรงเรียนท่ีใช้ระบบ 3 โรงเรียน
ผลคะแนนสอบท้ายคาบท่ีแสดงจ านวน 3 โรงเรียน

34%
41%

คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน

22%

ก่อนเรียน            หลังเรียน

ภาคเรียนที่ 1/63
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คุณภาพการศกึษา

กา รว ั ดผลจาก
แบบสอบถามด้าน
ท ั ศ น ค ต ิ ข อ ง
นักเรียน

หลังเรียนผลการประเมินมีการ
เปลี ่ยนแปลงเพิ ่มขึ ้นและลดลง
เพียงเล็กน้อยประมาณ 1%

หลังเรียนผลการประเมินเพ่ิมขึน้ในทกุ
ทักษะโดยเฉพาะ ความตระหนักรู้

3.17 

3.25 

3.18 

3.24 

3.27 

3.26 

ความตระหนักรู้

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

การท างานร่วมกับผู้อื่น

หลังเรียน ก่อนเรียน

ผลประเมนิอปุนสิยัพืน้ฐานที่
ส าคญั (Character Strength)

ผลประเมนิทกัษะทีจ่ าเป็นตอ่การด ารง
ชีวิตในสงัคม (Essential Skills)

ภาคเรียนที่  1/63 

ภาคเรียนที่  1/63 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน

3.41 

3.60 

3.14 

3.37 

3.64 

3.10 

ความพยายาม

ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง

กรอบความคิดแบบเติมโต

หลังเรียน ก่อนเรียน

คะแนนเต็ม 5

กรอบความคิดแบบเติบโต
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ทักษะชวีติ
ครูแนะแนวรุน่ใหม่

สรุปผลการจัดอบรม 
Train the Trainers 
คร ู แนะแนวร ุ ่ น ใหม่
ส ร ้ า ง เ ด ็ ก ไ ท ย ใ ห้
ออกแบบชีวิตตนเอง
ได้ รุ ่นที่ 3 มีครูแนะ
แ น ว ใ น โ ร ง เ ร ี ย น
เครือข่ายร้อยพลังฯ 
เข้าร่วม 17 คน

9

4

2

ครูมีการเปล่ียนแปลงด้านทัศนคติ

ครูมีความมั่นใจในบทบาทการเป็นครู

ครูมีการเปล่ียนแปลงวิธีการสอน

จ านวน (คน)
(จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 15 คน) 

(จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 14 คน) 

จ านวน (คน)

ความรู้สึกของครูต่อการ
เปลี่ยนแปลงของนักเรียน 
ทีเ่ข้าเรียนแนะแนว

จ านวนครูแนะแนว รุ่น 1-3
ในโรงเรียนร้อยพลังฯ

การเปลี ่ยนแปลงของครู
รุ่น 3 หลังจากการเข้าร่วม
อบรม8ครครูมีความมั่นใจในบทบาทการเป็นครู

52 คน 

29 โรงเรียน
15 จังหวัด

เรียนรู้ด้วยกิจกรรมท าให้เข้าใจ
ในกิจกรรมและเรื่องราวทที่สื ่อ
มากชึ้น ผู้เข้าอบรมสามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์เข้ากับ
บริบทของสถานศึกษาและให้
เหมาะกับการเรียนการสอนได้
อย่างดี        - ครูอร”

“

5

8

1
ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง

ครูมองว่านักเรียนรู้สึกปลอดภยั 
กล้าแสดงความคิดเห็น

ครูมองว่านักเรียนมคีวามสุข
และสนุกมากขึ้น

ครูมองว่านักเรียน
ยังไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง
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“ชื่นชมจิตใจของคุณครูที่

ท ุ ่มเทเพราะสอนแบบนี ้ดู

เหนื ่อยกว่าการพูดเฉยๆ 

เยอะเลย 

...ชอบทีใ่หเ้ดก็ๆ ไดรู้จ้กัมอง

ตัวเองว่ารู้สึกยังไง   ต้อง

ปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างไร 

จ ะ แ ก ้ ป ัญห าหร ื อมอง

อนาคตตัว เองว ่าจะ เป ็น

อย่างไร คิดว่าตรงนี้ส าคัญ 

และรู้สึกดีใจที่ได้มาวันนี”้

30 ตุลาคม 2563: โครงการร้อยพลังการศึกษาได้มีโอกาสชวน
ชวนพี่ๆ ผู้ใหญ่ใจดี 5 องค์กร ธนาคารยูโอบี มูลนิธิใจกระทิง 
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) Money Coach และ 
Robowealth ที่สนใจและสนับสนุนงานด้านการศึกษามาร่วม
สัมผัสประสบการณ์ “ไปเป็นนักเร ียนหนึ ่งว ันกับร้อยพลัง
การศก๊ษา” ที่โรงเรียนวัดตระคร ้าเอน จ.กาญจนบรุี เพื่อให้พี่ๆ ได้
ม ี โอกาสสัมผัสและเร ียนรู ้ เคร ื ่องมือการเรียนการสอนใน
โครงการฯ ที่สร้างโอกาสและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน  โดย
การเข้าชั้นเรียนจริงร่วมกับน้องๆ นักเรียน 1 วัน ในห้องเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ ระบบ E- Learning โดย Winner English 
วิชาวิทยาศาสตร์กับครูทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และ วิชาแนะแนว
หลักสูตร a-chieve เพื่อน าไปต่อยอดเปน็โครงการดีๆ   สนับสนนุ
การพัฒนาเยาวชนร่วมกับร้อยพลังการศึกษาต่อไป

ไปเป็นนักเรียนหนึ่งวันกับร้อยพลังการศึกษา 
โรงเรียนวัดตระคร ้าเอน จ.กาญจนบุรี

กิจกรรมรอ้ยพลงัฯ

ติดตามโครงการ สร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

ในช่วงปลายปี ร้อยพลังการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนและชุมชนเพื่อบูรณาการการเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะอาชีพของ
นักเรียน” (Community Engagement)  โดยมีการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน ร่วมกับ
องค์กร โรงเรียน และนักเรียน เพื่อน าไปพัฒนางานของโครงการฯ ต่อไป

• โครงการ “English for Hospitality” โรงเรียนแมว่ินสามัคคี จ. เชียงใหม่ ร่วมกบั
ไฉไล ออร์คิด รีสอร์ท ที่จะมาช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะอาชีพใหก้บั
นักเรียนที่อยู่ในชุมนมุ “ภาษาสูอ่าชพี”

• โครงการ “English for everyday life” โรงเรียนร่วมมติรวิทยา จ. บรุีรัมย์
ร่วมกบั มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรมัย์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธรุกิจ จัดค่ายกิจกรรมเสรมิความรูแ้ละร่วมพัฒนาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ในโรงเรียน

• แนวคดิ “คน้หาตวัตน คน้พบอาชพี” โรงเรียนห้วยกระเจาพทิยาคม จ.กาญจนบรุี
ร่วมกบั โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา. ธารปญุญเ์มล่อน
ฟารม์ และสุวิทย์การยาง 3 องค์กรที่จะมาช่วยในการแนะแนวอาชีพให้เดก็ๆ ได้
เข้าใจและเรียนรู้แนวทางอาชีพในชุมชนของตน

คุณพะเนียง พงษธา
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า 
(ประเทศไทย)

“...ร ู ้ส ึกว่าโครงการนี ้ เป็น
โครงการที่ดี โดยปกติทาง
มหาวิทยาลัยช่วยอยู่แล้ว พอ
เราเห็นโครงการอื่นๆ เข้ามา
ช่วยด้วย ช่วยคนในบ้านเรา
เองก็มีความยินดีมาก 

และสิ ่งนี ้ก็เป็นนโยบายของ
มหาว ิทยาล ัยเองด้วย ใน
เร ื ่องการพัฒนาท้องถิ ่น 
พัฒนาเด็กๆ ”

อาจารยพรภวิษย์ ชะนวนชัย 
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

จ

คลิกอ่านเพิ่มเติม https://www.yuvabadhanafoundation.org/ข่าวสารร้อยพลัง

สร้างความร่วมมือ
ก ั บ องค ์ ก ร แ ล ะ
ชุมชนเพื่อพัฒนา
เยาวชน
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แคมเปญ “ให้ไปตอ่” ปี 2
ร่วมสง่นอ้งเรยีนจบมธัยมต้น

สร้างการมีส่วนร่วม ผ่านแคมเปญ “ให้ไป
ต ่ อ  ป ี  2” โ ดยสาม ารถร ะดม เง ิ น
ทุนการศึกษาเพื ่อช ่วยเหลือเด ็กขาด
โอกาสได้ถึงเป้าหมาย 530 คน และระดม
ทุนต่อเนื ่องเพิ ่มขึ ้นอีก 100 คน เพื ่อ
ช่วยเหล ือเด ็กขาดโอกาสในจ ังหว ัด
เชียงใหม่และเชียงราย ซึ่งเป็น 2 จังหวัดที่
ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการ
ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ งานเพ่ือ

สร้าง
การมี
ส่วนร่วม

MasterChef Celebrity Thailand สู้เพื่อน้อง!

รายการ MasterChef ประเทศไทย โดยบริษัท เฮลิโคเนีย เอช 
กรุ ๊ป จ ากัด ออกอากาศทางช่อง 7HD ทุกวันอาทิตย์เวลา 
18.00-19.55 น. ได้จัดการแข่งขันการท าอาหารโดยเซเลบริตี้ 
10 ท่าน ชิงรางวัล 1 ล้านบาท เพื่อมอบให้กับมูลนิธิที่เซเลบริตี้
ได้เลือกไว้ โดย คุณหนูนา หนึ่งธิดา โสภณ ได้เลือกมูลนิธิ
ยุวพัฒน์เป็นองค์กรการกุศลที่อยากบริจาคเงินรางวัลให้หาก
เป็นผู้ชนะ  คุณหนูนาได้ผ่านเข้ารอบ final 4 คนสุดท้าย แม้
ไม่ได้เป็นผู ้ชนะแต่คุณหนูนาได้ช ่วยประชาสัมพันธ์และเป็น
กระบอกเสียงให้มูลนิธิยุวพัฒน์เป็นที่รู้จักมากขึ้น

(คลิกรับชมช่วง หนูนา หน่ึงธิดา" กับ 2 ความฝันท่ีได้ท าท้ังเพ่ือตัวเองและเพ่ือคนอื่น)

ความช่วยเหลือทั ้ง
ทางด้านทุนทรัพย์
และท ุนมน ุษย ์จาก
การมีส่วนร่วมของ
คนในสังคม

งานเพ่ือ
การสรา้ง
การมี
ส่วนรว่ม ทั้งนี้แคมเปญ ให้ไปต่อ ได้รับความช่วยเหลือประชาสัมพันธ์จากบุคคลทั่วไป

และรุ่นพี่ยุวพัฒน์ผ่านโซเชียลมีเดีย ท าให้สามารถระดมทนุไดถ้ึงเป้าหมายแล้ว
อย่างรวดเร็ว

https://taejai.com/th/d/haipaitor2/
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หนังสือเพื่อน้อง
รายการ “ทา้ใหอ้า่น  The Reading 
Hero”  ทางช ่อง  ThaiPBS โดย
บริษัท ซูเปอร์จิ ๋ว อีเวนต์ จ ากัด 
มอบหนังสือจ านวน 549 เล่ม รวม
มูลค่า 97,000 บาท ให้กับโรงเรียน
ในเครือข่ายมูลนิธิยุวพัฒน์

องคก์รมีส่วนรว่ม
ช่วยเหลือเยาวชนขาดโอกาส

รา้นอาหาร Le Cabanon มอบเงิน
บริจาค 100,000 บาท

ธนาคาร ซูม ิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จ ากัด 
(มหาชน) มอบเงินบริจาค 500,000 บาท

บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด มอบเงินบริจาค 50,000 บาท จาก
แคมเปญ “ยิ้มสู้ ไปกับ คอลเกต”

รวมบริจาคทุนการศึกษา ส่งน้องเรียน 
องค์กร ร่วมบริจาคสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่ขาดโอกาส ดังนี้
(คลิกรูปเพื่ออ่านเพิ่มเติม)
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https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%99/sumitomomitsui-donate-yuvabadhana/
https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%99/%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99/


งานอาสาสมัคร

17

พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 11

เปิดรับสมัครพี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 
11 จ านวน 12 คน เพื่อมา
ท างานอาสาเป็นพี ่ เล ี ้ยงดูแล
นักเรียนทุนผ่านกลุ่มปิดเฟสบุ๊ค
และการพูดคุยทางโทรศัพท์ โดย
ม ีระยะ เวลาในการท  างาน 4
เดือน ระหว่างวันที่ 7 ก.พ. – 29
พ.ค. 64 

รวมจ านวนอาสาสมคัร
(ม.ค. – ธ.ค.63)

2,328 คน โดยตรง 
และ

5,400 คน ผ่านกลุ่มปิดนักเรียนทุน

โดยทั้งหมดได้ร่วมประคับประคอง 
ให้ค าแนะน า ให้ก าลังใจนักเรียนทุน

รวม 103 คน

สร้างการมีส่วนร่วมผ่านการท างานอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนทุน

พี่เลี้ยงอาสา 

25 คน

อาสาผู้ให้ก าลังใจ
(Pen Pal)

58 คน

Student Volunteer
20 คน

อ่านเพิ่มเติม
(คลิกรูป)

Student Volunteer รุ่นที่ 6
อาสาเยาวชนร่วมดูแลนักเรียนทุน

ปิดท้ายปีด้วยการท างานอาสาของน้องๆ อาสารุ่นเยาวชนร่วม
ปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนทุน โดยรุ่นที่ 6 นี้มีน้องๆ 
ผ่านการคัดเลือกและปฏิบัติงาน จ านวน 6 คน สามารถติดตาม
ดูแลนักเรียนทุนผ่านทางโทรศัพท์และการตอบจดหมาย รวม
ชั่วโมงการท างาน 108 ชั่วโมง (หรือเฉลี่ยชั่วโมงอาสาสมัคร
ประมาณ 18 ชั่วโมงต่อคน)
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น ้าใจ
จาก
สังคม
ท่ีเกิดขึน้

ร้านปันกัน 

51.5 ล้านบาท             

66.2 ล้านบาท

ระดมทุน
เพ่ือโครงการทุนการศึกษา 

(มกราคม – ธันวาคม 2563) 

องค์กรและบุคคลทั่วไป     

14.7 ล้านบาท

17



รายละเอยีดกจิกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค.

โอนทุนการศึกษานักเรียนทนุใหม่เทอม 2/2563

“ชุมนุมนักเรียนทนุ” –
• ติดตามโครงการ/ ถอดบทเรียน
• รับสมัครโรงเรียน เข้าร่วมโครงการ 15 15

พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 11
• ปฐมนิเทศ ออนไลน์
• เริ่มปฏิบัติงาน ระยะเวลา 4 เดือน
• Midterm Review

6
7

20

ติดตามการใช้เครื่องมือร้อยพลังการศกึษา

คัดเลือกโรงเรียนส าหรับการขยายเครื่องมือในร้อยพลังการศกึษา

ครูแนะแนว
• ติดตามการท างาน รุ่น 3
• รับสมัครรุ่น 4

จดหมายข่าวยุวพฒัน์
จดหมายข่าวร้อยพลังการศึกษา 

31
25

ปฏิทนิกิจกรรม

2564

หมายเหต:ุ ก าหนดการอาจมกีารเปล่ียนแปลง เนื่องมาจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดไวรัสโควิด-19

18



(มกราคม – ธันวาคม 2563)

รายงานการเงิน
เงินบริจาคและการใช้งบประมาณ

19



รวม

328.0
ล้านบาท

เงินบริจาครับ
และแหลง่ทีม่า

ร้านอาหารและภัตตาคาร

สนับสนุนสนิค้าเพื่อการกุศล

องค์กรท่ัวไป

กองทุนเพื่อโครงการสาธารณประโยชน์

บุคลลทั่วไป

ร้านปันกัน

บริษัทจดทะเบียนใน

บริษัทจดทะเบียน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

1.9

1.0

13.1

29.9

73.4

51.5

59.7

97.5

ล้านบาทแหล่งที่มา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
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29%

48%
23%

0%

11

เพื่องานพฒันาเยาวชนขาดโอกาส

เพื่องานพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส

74.6 ล้านบาท      

สนับสนุนงานที่เป็น 
platform เพื่อการขยายผล
และงานเพื่อสังคมร่วมกับ

ภาคีต่างๆ 96.1 ล้านบาท          

เงินบรจิาครบัแบง่ตามวตัถปุระสงค์

(มกราคม – ธันวาคม  2563)
รายละเอยีด ล้านบาท

งานที่เป็น Platform เพื่อการขยายผล
1. เพื่อโภชนาการเดก็ที่ขาดแคลน “โครงการ ฟุ้ด ฟอร์ กู้ด” 1.9

งาน สร้างการมีส่วนร่วมเพือ่ส่วนรวม

1. ร่วมมือกันเพื่อสนบัสนนุกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
- กองทุนรวมธรรมาภบิาลไทย
- กองทุนรวมคนไทยใจดี

21.6
3.4

2. เพื่อสนับสนุนโครงการเพือ่สังคม Socialgiver 13.4

2. เพื่อสนับสนุนการมส่ีวนร่วมอื่นๆ 1.2

งานเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
1. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเดก็พิเศษ “มูลนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม” 1.3
2.เพื่อโครงการขยายผลศูนย์เดก็เล็กตามแนวทาง Health Education 0.2
3. เพื่อช่วยเหลือด้านการเรียนรู้และการศึกษา

- โครงการครูผู้น าการเปล่ียนแปลง “Teach For Thailand”
- โครงการศูนย์การเรียนรูเ้พื่อชนกลุ่มน้อยผูด้อ้ยโอกาส “มูลนิธิเยซูอิตเพือ่
การศึกษา”        

- โครงการ “โรงเรียนวันเสาร”์ 

14.8
8.8
0.9

งานสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต
1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเที่ยมเพือ่ผู้ปว่ยดอ้ยโอกาสในพืน้ที่ห่างไกล “มูลนิธิ

ศัลย์ฯ สร้างข้อต่อชีวิต”
10.3

2. โครงการเพื่อเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย “ชีวามิตร”                                   4.5

3. โครงการสนับสนนุอุปกรณ์การแพทย์เพือ่ใช้แกภ้าวะตวัเหลืองในทารกแรกเกดิ 2.5

โครงการร่วมกับภาคีในการสนบัสนนุตามสถานการณ์ที่เกดิขึ้น

1. โครงการ Negative Pressure Chamber 3.0
2. โครงการ Negative Pressure Cohort 1.6

3. โครงการ Covid-19 สนับสนุนอาหารเดก็ 1.2

4. โครงการสนับสนนุ นร.ทุน ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 0.09

5. สนับสนุนโครงการต่างๆ อันเนื่องจาก สถานการณ์ Covid-19 5.0

6. โครงการรู้ทันฝุ่น 0.4

รวม 96.1

รายละเอียด ล้านบาท

1. งานทุนการศึกษา 66.2

2. กิจกรรมพัฒนาเยาวชน 1.0

3. งานโครงการร้อยพลังการศึกษา 2.5

4. งานโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 4.9

รวม 74.6

เพื่อสนับสนุนงานที่เป็น platform เพื่อการขยายผลและงานภาคสังคม
อื่นๆ ร่วมกับภาคีต่างๆ

สนับสนุนโครงการและ
การด าเนินงานของมูลนธิิฯ

157.1 ล้านบาท

328
ล้านบาท

ดอกเบี้ยรับ
0.2 ล้านบาท
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เงินบรจิาคออก
เพ่ือสาธารณประโยชนแ์ละการบรหิารงาน

เพื่อสาธารณประโยชน์

313.4 ล้านบาท

เพื่อสนับสนุนการบรหิารงาน

14.1 ล้านบาท

96%

4%

รายละเอยีด ล้านบาท %

เพื่อสาธารณประโยชน์ 313.4 96%

เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน 14.1 4%

รวม 327.4 100%

(มกราคม – ธันวาคม 2563)
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48%52%

รายละเอยีด ล้านบาท

งานที่เป็น Platform เพื่อการขยายผล

1. ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบง่ปนั “โครงการร้านปันกนั” 52.4
2. เพื่อโภชนาการเดก็ที่ขาดแคลน “โครงการฟู้ดฟอร์กู้ด” 5.0

งานสร้างการมส่ีวนร่วมเพือ่ส่วนรวม

1. ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข “มูลนิธิเพื่อคนไทย” 14.4

2. ร่วมมือกันเพื่อสนบัสนนุกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน ์
– กองทุนธรรมาภบิาลไทย
- กองทุนรวมคนไทยใจดี
- กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมของสังคม

20.5
2.9
0.5

3. เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกนัของสิ่งแวดล้อมและมนษุย์ “มูลนิธิเอนไลฟ” 9.0

4. เพื่อสนับสนุนโครงการเพือ่สังคม Social Giver 11.2
5. เพื่อสนับสนุนการมสี่วนร่วมอื่นๆ 4.5

งานช่วยเหลือเด็กและเยาวชน

1. เพื่อการช่วยเหลือเด็กปว่ยยากไร้ “มูลนิธิยุวรักษ”์ 1.0

2. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเดก็พิเศษ “มูลนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม” 2.0

3. เพื่อโครงการขยายผลศูนย์เดก็เล็กตามแนวทางHealth Education 2.7

4. เพื่อการเรียนรู้และการศึกษา
- โครงการศูนย์การเรียนรูเ้พื่อชนกลุ่มน้อย ผู้ด้อยโอกาส
- โครงการครูผู้น าการเปล่ียนแปลง Teach For Thailand

8.4
10.6

งานสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต

1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเที่ยมเพือ่ผู้ปว่ยดอ้ยโอกาสในพืน้ทีห่่างไกล “มูลนิธิศัลย์ฯ
สร้างข้อต่อชีวิต” 5.8

2. โครงการเพื่อเข้าถึงคุณภาพชีวติระยะสุดท้าย “ชีวามิตร” 3.4
3. โครงการสนับสนนุอุปกรณ์การแพทย์เพือ่ใช้แกภ้าวะตวัเหลืองในเดก็แรกเกดิ 2.5

โครงการร่วมกับภาคีในการสนบัสนนุตามสถานการณ์ที่เกดิขึ้น

1. โครงการ Negative Pressure Chamber 2.6
2. โครงการ Negative Pressure Cohort 1.7
3. โครงการ Covid-19 ช่วยเหลืออาหารเด็ก 1.2
4. โครงการสนับสนุน นร.ทุน ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 0.1
5. โครงการรู้ทันฝุ่น 0.4

รวม 163.3

รายละเอยีด ล้านบาท

1. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(โครงการร้อยพลังการศึกษา)

92.1

2. งานทุนการศึกษา 39.1

3. งานพัฒนาโรงเรียนคุณธรม 13.8

4. งานดูแลนักเรยีนทุน 4.7

5. กิจกรรมพฒันาและดูแลเยาวชน 0.4

รวม 150.1

เพื่องานพฒันาเยาวชนขาดโอกาส

สนับสนุนงานที่เป็น Platform เพื่อการ
ขยายผลและการท างานเพื ่อสังคม
ร่วมกับภาคีต่างๆ 163.3 ล้านบาท

เงินบรจิาคออก
เพ่ือสาธารณประโยชน์

(มกราคม – ธันวาคม 2563)

เพื่อสนับสนุน งานที่เป็น platform เพื่อการขยายผลและงานภาคสังคมอื่นๆ 
ร่วมกับภาคีต่างๆ

งานพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส
150.1 ล้านบาท

313.4
ล้านบาท
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เงินเดือนและสวัสดิการ

ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่

ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์

ค่าเช่ารถและค่าขนส่ง

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย

ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์

ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่าย

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ค่าบริหารจัดการและพัฒนาเว็ปไซต์

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

11

0.7

0.4

0.4

0.2

0.09

0.4

0.2

0.09

0.3

0.3

(มกราคม – ธันวาคม 2563)

เงินบรจิาคออก
เพ่ือสนบัสนนุการบรหิารงาน  

รวม

14.1
ล้านบาท

ล้านบาท

รายละเอียด
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รายละเอยีด ล้านบาท

เงินทุนยกมา (1 มกราคม 2563) 75.5

รับบริจาค 328.0

บริจาคออก 327.4

คงเหลอื 31 ธันวาคม 2563 76.1

สถานะทางการเงิน
ยอดคงเหลือ
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